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HOTĂRÂRE  

privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al  

Unității Administrativ-Teritorial comuna TAMASI în Adunarea Generală a Acționarilor a 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.,  

la care comuna TAMASI este acționar și în AGA  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 

 

Consiliul Local al comunei Tamasi întrunit în ședința extraordinară din data de 

31.05.2021; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 2009 și următoarele din Codul civil; 

- art. 2 lit. e) și h), art. 3 alin. (1), (2) și (3), art. 6 lit. a), c), e) și j), art. 7  

alin. (1), lit. b) și e) si alin. (2) lit. h), art. 8, alin. (1) și alin. (3) lit. a), b) și e),  

art. 9 alin. (1), lit. a), e), f) și h) și alin. (2), lit. b) și e), art. 10 alin. (4),  

alin. (5) și (5
1
), art. 27 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice  

nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată,  

cu modificările și completările ulterioare, 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  

cu modificările și completările ulterioare, 

- Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tamasi  

privind aprobarea studiului de portunitate privind delegarea gestiunii serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Tamasi și a contractului de 

delegare direct a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 

- Contractul de finanțare nr.423/03.12.2020, precum și contractele de împrumut 

încheiate cu BERD, 

   În baza prevederilor art. 8 alin. (3) și art. 10 alin. (2) din Actul constitutiv al  

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.,  

   Văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de 

autoritate tutelară, nr. 388/2021, înregistrată la Unitatea Administrativ-Teritorială comuna 

Tamasi  sub nr. 4671/2021;  

    Ținând seama de Referatul de aprobare al inițiatorului  viceprimarcu atributii de 

primar  4908/2021, și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului LocalTamasi; 

În   temeiul  art.  129   alin.  (2)  lit.  a)  și   d),  alin.  (3) lit. d)  și  alin. (7)  lit.  

n),   



art. 139, alin. (3) lit. d), f) și g),  art. 132, art. 154 alin. (1) teza I, precum și al art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

    

 HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. (1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău va exercita, prin 

reprezentantul legal al comunei Tamasi, drepturile speciale prevăzute la  art. 9
1 

din Actul 

constitutiv al S.C.  Compania Regională de Apă Bacău S.A., în baza mandatului special 

conferit prin acesta. 

(2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate tutelară, 

prin reprezentantul legal al comunei Tamasi, va exercita atribuțiile prevăzute la art. 3 pct. 

2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza mandatului special conferit de actul 

normativ. 

Art.2.Consiliul Local al comunei Tamasi,  

în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în S.C. CRAB 

S.A., va acorda mandat special reprezentantului său legal în Adunarea Generală a 

Acționarilor S.C. CRAB S.A., prin act administrativ adoptat special în acest sens, în limitele 

căruia se va exercita votul în numele și pentru comuna Tamasi pentru atribuțiile prevăzute 

la art. 11 alin. (2) și art. 12 alin. (2) din Actul constitutiv al  

S.C.  Compania Regională de Apă Bacău S.A. 

Art. 3. Atribuțiile delegate prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare vor fi exercitate de către reprezentantul legal al comunei Tamasi doar în limitele 

stabilite prin actul administrativ de autoritate adoptat expres de către autoritatea 

administrativă autonomă deliberativă. 

Art. 4.  Atribuțiile prevăzute în Anexa nr. 1, Secțiunea 1, art. 1 alin. (5), (6) și (7)  

din contractul de finanțare nr. 423/03.12.2020 vor fi exercitate în numele și pe seama 

comunei Tamasi, de către reprezentantul său legal, în baza mandatului special  în limitele 

căruia reprezentantul este ținut să voteze.  

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al  comunei 

Tamasi (compartimentului care întocmește raportul) din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Tamasi, S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în 

condițiile legii.  

 

                     Președinte ședință               Contrasemnează 

     Consilier local                Secretar general  

                       Neagu Doinița                     Miron Mădălina Dumitrica  
 

 

 

 
Nr. 43 din 31.05.2021 
Total consilieri în funcție: 13 Hotărâre adoptată cu ___ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  ___  consilieri 

prezenti 


